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قرارداد
پیرو کمیسیون معامالت شماره  ......موور  ، .............اﯾﻦ مواﻓﻘﺖﻧامﻪ ﺑﻪ ﻫمراه دﯾﮕر مﺪارك اﻟﺤاﻗﯽ آنکﻪ ﯾﮏ مﺠموﻋﻪ ﻏیرﻗاﺑﻞ ﺗﻔﮑیﮏ اﺳﺖ
و از اﯾﻦ پﺲ ﻗوووووووورارداد ﻧامیﺪه مﯽشود ،ﻓیموووووووواﺑیﻦ شرکت سرمایهﮔﺬاری مﺴﮑن تهران ﺑﻪ شماره ﺛﺒﺖ  ،269170ﺑﻪ شﻨاﺳﻪ مﻠﯽ
 10103074333و کﺪ اﻗﺘﺼادي  411111863484ﺑﻪ ﻧماﯾﻨﺪﮔﯽ آﻗاﯾان ﻋﺒاس ﻗﺪﯾري ﺑﻪ ﻋﻨوان ﻧاﺋﺐ رﺋیﺲ ﻫیﺌﺖ مﺪﯾره و ﻋﻠﯽ شاه ﺣیﺪري
ﺑﻪﻋﻨوان مﺪﯾرﻋامﻞ و ﻋﻀو ﻫیﺌﺖ مﺪﯾره کﻪ در اﯾﻦ ﻗرارداد خریدار ﻧامیﺪه مﯽشود از ﯾﮏ طور و شورکﺖ  .............................ﺑﻪ شماره ﺛﺒﺖ
 ،.....................ﺑوووووووووووووووووﻪ شﻨاﺳﻪ مﻠﯽ  .............................و کﺪ اﻗﺘﺼادي  ....................................ﺑوووووووووووووووووﻪ ﻧماﯾﻨوووووووووووووووووﺪﮔﯽ
 ................................................................................................کﻪ در اﯾﻦ ﻗرارداد فروشننده ﻧامیﺪه مﯽشود از طور دﯾﮕر ،مطواﺑ مﻘررات و شراﯾطﯽ
کﻪ در اﺳﻨاد و مﺪارك اﯾﻦ ﻗرارداد مﻨﺪرج شﺪه اﺳﺖ مﻨعﻘﺪ ﮔردﯾﺪ.
ماده ( )1منوضوع قرارداد
ﺗامیﻦ و ﺗﺤوﯾﻞ درب داخﻠﯽ ،درب کمﺪ دﯾواري ،درب ضﺪ ﺳرﻗﺖ و درب ضﺪ ﺣرﯾ پروژه ﺑﻨﻔشﻪ 2ﺑﻪ آدرس شهر جﺪﯾﺪ اﻧﺪﯾشﻪ ،ﻓاز چهوار،،
خیاﺑان ﺗوﺣیﺪ جﻨوﺑﯽ ،چهارراه ارﻏوان ،خیاﺑان ﺣﮑمﺖ ،خیاﺑان ﻓاراﺑﯽ ،پروژه ﺑﻨﻔشﻪ 2شرکﺖ ﺳرماﯾﻪ ﮔذاري مسﮑﻦ ﺗهران ،مطاﺑ ﺑا مشخﺼات
ﻓﻨﯽ و ضواﺑط مﻨﺪرج در مﺪارك موضوع ماده ( )2ﻗرارداد.
تبصره ( :)1ﻓروشﻨﺪه از مﺤﻞ پروژه ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑازدﯾﺪ ﻧموده و ضمﻦ ﺑررﺳﯽ ﻧﻘشﻪ ﻫاي معماري از کم و کیف کارآﮔاﻫﯽ کامﻞ کسﺐ ﻧموده اﺳوﺖ،
ﻟذا ﻫیچﮕوﻧﻪ ادﻋاﺋﯽ در اﯾﻦ خﺼوص پذﯾرﻓﺘﻪ ﻧخواﻫﺪ ﺑود.

ماده ( )2مدارک و اسناد قرارداد
اﯾﻦ ﻗرارداد شامﻞ اﺳﻨاد و مﺪارك زﯾر اﺳﺖ:
 -2-1مواﻓﻘﺖ ﻧامﻪ ﺣاضر
 -2-2اﺳﻨاد و مﺪارك ﻓروشﻨﺪه(پیوﺳﺖ شماره )3
 -2-2-1کپﯽ کارت مﻠﯽ و شﻨاﺳﻨامﻪ اﻋﻀاء ﻫیات مﺪﯾره صاﺣﺒان امﻀا مﺠاز (اشخاص ﺣﻘوﻗﯽ) و کپﯽ کارت مﻠﯽ و شﻨاﺳوﻨامﻪ (اشوخاص
ﺣﻘیﻘﯽ)
 -2-2-2کپﯽ اﺳاﺳﻨامﻪ و آﮔهﯽ ﺗاﺳیﺲ
 -2-2-3کپﯽ آخرﯾﻦ آﮔهﯽ ﺗغییرات
 -2-2-4کپﯽ پرواﻧﻪ معﺘﺒر ﺗوﻟیﺪ ،ﺳاخﺖ ﯾا طراﺣﯽ و موﻧﺘاژ از صﻨاﯾع و معادن ﻓروشﻨﺪه
 -2-2-5ﺗاﯾیﺪﯾﻪ ﻫاي ﺗوﻟیﺪ مﺤﺼوالت از مراجع ذﯾﺼالح (ﮔواﻫیﻨامﻪ اﺳﺘاﻧﺪارد ،ﺳوازمان آﺗون ﻧشواﻧﯽ ،ﺳوازمان ﻧاوا ،مهﻨﺪﺳوﯽ ،مرکو
ﺗﺤﻘیﻘات مسﮑﻦ ،ﮔواﻫیﻨامﻪ ﻫا و )...
 -2-3اراﺋﻪ ﺗاﯾیﺪﯾﻪ ﻫاي ﻓﻨﯽ ،ﮔواﻫیﻨامﻪ اﺳﺘاﻧﺪارد و ﮔواﻫیﻨامﻪ از مراجع ذﯾﺼالح
 -2-4اﺳﻨاد ﺑرآورد رﯾاﻟﯽ و ﺑرﻧامﻪ زماﻧﺒﻨﺪي (پیوﺳﺖ شماره )1
 -2-5جﺪول مﻘادﯾر و مشخﺼات ﻓﻨﯽ خﺼوصﯽ (پیوﺳﺖ شماره )2
2

 -2-6اﺳﻨاد ﻓرآﯾﻨﺪ ارجاع کار (پیوﺳﺖ شماره )4
 -2-7مﺒاﺣث  22ﮔاﻧﻪ مﻘررات مﻠﯽ ﺳاخﺘمان ،مشخﺼات ﻓﻨﯽ ﻋمومﯽ ،ﻧشرﯾات ،دﺳﺘوراﻟعمﻠها و اﺳﺘاﻧﺪاردﻫاي ﻓﻨﯽ جاري کشور
 -2-8ﺳاﯾر مسﺘﻨﺪات و ﻓرمﺖ ﻫاي مورد ﻧار خرﯾﺪار
تبصره( :)2اﺳﻨاد و مﺪارك م ﺑور و پیوﺳﺖﻫاي دﯾﮕر ﻗرارداد و ﻫرﮔوﻧﻪ ﺗواﻓ ﻧامﻪ ،صورﺗﺠﻠسﻪ و ﺑﻪ طورکﻠﯽ ﻫور ﺳوﻨﺪ دﯾﮕوري کوﻪ در طوول
مﺪت اجراي ﻗرارداد ﺗﻨایم و ﺑﻪ امﻀاء طرﻓیﻦ رﺳیﺪه ﺑاشﺪ ،ج ء الﯾﻨﻔﮏ اﯾﻦ ﻗرارداد مﺤسوب مﯽﮔردد.
تبصره( :)3در صورت وجود دوﮔاﻧﮕﯽ ﺑیﻦ اﺳﻨاد و مﺪارك ،اﯾﻦ مواﻓﻘﺘﻨامﻪ ﺑر دﯾﮕر اﺳﻨاد و مﺪارك اوﻟوﯾﺖ دارد و ﻫرﮔاه دوﮔواﻧﮕﯽ مرﺑوو ﺑوﻪ
مشخﺼات ﻓﻨﯽ ﺑاشﺪ اوﻟوﯾﺖ ﺑﻪ ﺗرﺗیﺐ ﺑا مشخﺼات ﻓﻨﯽ خﺼوصﯽ(پیوﺳﺖ شماره  )2و ضواﺑط وزارت صمﺖ ،ﺳازمان مﻠﯽ اﺳوﺘاﻧﺪارد ،ﺳوازمان
ﻧاا ،مهﻨﺪﺳﯽ ،مرک ﺗﺤﻘیﻘات راه ،مسﮑﻦ و شهرﺳازي و مشخﺼات ﻋمومﯽ خواﻫﺪ ﺑود و اﮔر مرﺑو ﺑﻪ ﺑهاي کار ﺑاشﺪ ﻧر موضوع ماده ( )3ﺑر
دﯾﮕر اﺳﻨاد و مﺪارك ﻗرارداد اوﻟوﯾﺖ دارد.

ماده ( )3مبلغ قرارداد
مﺒﻠووق ﻗوورارداد طﺒوو ﺗواﻓوو ﺑووا ﻓروشووﻨﺪه  ،ﺑووﻪ صووورت ﻧاخوواﻟ

و ﺑووﺪون در ﻧاوور ﮔوورﻓﺘﻦ ماﻟیووات ﺑوور ارز

اﻓوو وده ﺑراﺑوور ﺑووا

 )...............................................................................................................(........................................رﯾال مﯽﺑاشﺪ.
 -3-1مﺒﻠق ﻓوق اﻟذکر ﺑﺼورت ﺗﻘرﯾﺒﯽ ﺑوده ﺑﺪﯾهﯽ اﺳﺖ صورﺗﺤساب ﻧهاﯾﯽ ﺑر اﺳاس صورﺗﺠﻠسات ﺗﺤوﯾﻞ کاال و ﺑر مﺒﻨاي ﻗیموﺖ ﻫواي واﺣوﺪ
مﻨﺪرج در پیوﺳﺖ شماره ( )1مﺤاﺳﺒﻪ و مالك ﻋمﻞ ﻗرار خواﻫﺪ ﮔرﻓﺖ.
 -3-2چﻨاﻧچﻪ در ﺣیﻦ ا ﻧﺠا ،کار ﺗغییراﺗﯽ در مشخﺼات ﻓﻨﯽ اﯾﺠاد و از طر خرﯾﺪار ﺑﻪ ﻓروشﻨﺪه اﺑالغ ﮔردد ،ما ﺑﻪ اﻟﺘﻔاوت ﻫ ﯾﻨﻪﻫا ﺑوا ﺗواﻓو
طرﻓیﻦ مﺤاﺳﺒﻪ و ﻋﻨﺪ اﻟ و ،ﺑﻪ ﺣساب ﻓروشﻨﺪه پرداخﺖ خواﻫﺪ شﺪ.
 -3-3در صورت وجود ﮔواﻫیﻨامﻪ معﺘﺒر ﺛﺒﺖﻧا ،در ﻧاا ،ماﻟیوات ﺑور ارز اﻓو وده ﺑوراي ﻓروشوﻨﺪه و اراﺋوﻪ آن ﺑوﻪ خرﯾوﺪار ،مﺒﻠوق ماﻟیوات ﺑور
ارز اﻓ وده پﺲ از اراﯾﻪ ﻓاکﺘور رﺳمﯽ و مسﺘﻨﺪات مرﺑوطﻪ جﺪاﮔاﻧﻪ پرداخﺖ خواﻫﺪ شﺪ.
 -3-4مﺒﻠق ﻗرارداد ﺑﻪ ﺗشخی خرﯾﺪار ﺑا ﻧر واﺣﺪ ،ﺗا ﺳﻘف  %25ﻗاﺑﻞ اﻓ اﯾن و ﺑﻪ ﻫر می ان ﻗاﺑﻞ کاﻫن مﯽ ﺑاشﺪ.
 -3-5ﻗیمﺘهاي اﯾﻦ ﻗرارداد ﺛاﺑﺖ ﺑوده و شامﻞ ﻫیچﮔوﻧﻪ ﺗعﺪﯾﻞ ﯾا اﻓ اﯾن ﻗیمﺖ ،ماﺑﻪ اﻟﺘﻔاوت مﺼاﻟح ،ماﺑوﻪ اﻟﺘﻔواوت ﻧور ارز ،جﺒوران اﻓو اﯾن
ﻗیمﺖ ﺣامﻞﻫاي اﻧرژي ،جﺒران اﻓ اﯾن ﺗعرﻓﻪﻫاي ﮔمرکﯽ و ﻏیره ﻧخواﻫﺪ ﺑود و پرداخﺖ کﻠیﻪ ﺣﻘوق دوﻟﺘﯽ مرﺑو ﺑوﻪ اﯾوﻦ ﻗورارداد ﺑوﻪ
ﻋهﺪه ﻓروشﻨﺪه مﯽﺑاشﺪ.
ماده ( )4پیش پرداخت
معادل ( 15پاﻧ ده) درصﺪ از مﺒﻠق اوﻟیﻪ ﻗرارداد ﺑا درخواﺳﺖ ﻓروشﻨﺪه و در ﻗﺒال اراﺋﻪ ﺗﻀمیﻦ معﺘﺒر (ضماﻧﺘﻨامﻪ ﺑاﻧﮑﯽ ﯾا رﻫیﻨﻪ مﻠﮑﯽ)
پرداخﺖ خواﻫﺪ شﺪ..
ماده ( )5نحوه پرداخت
 -5-1ﻧﺤوووه پرداخووﺖ ﻗوورارداد ﺑووﻪ صووورت )................................................................................(.........................................رﯾووال ﺑووﻪ صووورت ﻧﻘووﺪ
(معادل..............درصﺪ مﺒﻠق کﻞ) و  ).......................................................................(...........................................................رﯾال ﺑﻪ صورت ﺗهاﺗر(معوادل
 ......................درصﺪ مﺒﻠق کﻞ) ﺑا واﺣﺪ .........................پروژه ..................................ﺑا مشخﺼات معرﻓﯽ شﺪه در پیوﺳﺖ شماره ( )3مﯽﺑاشﺪ.
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 -5-2ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ پﺲ از ارﺳال و ﺗﺤوﯾﻞ ﻫر ﺑخن ﯾا کﻞ موضوع ﻗرارداد ،صورﺗﺤساب مرﺑوطﻪ را در ﻓرمﺖ مورد ﻧاور خرﯾوﺪار و ﺑور
اﺳاس مﻨﺪرجات پیوﺳﺖ شماره ( )1ﺗﻨایم و ﺗﺤوﯾﻞ خرﯾﺪار ﻧماﯾﺪ .ﻓروشﻨﺪه موﯽ ﺑاﯾسوﺖ ﻫموراه ﺑوا ﻫور صورﺗﺤسواب ،کﻠیوﻪ موﺪارك و
مسﺘﻨﺪات الز ،ﻧایر صورﺗﺠﻠسﻪ ﺗﺤوﯾﻞ کاال و رﺳیﺪ اﻧﺒارﻫاي مورد ﺗاﯾیﺪ خرﯾﺪار را ﺗﺤوﯾﻞ خرﯾﺪار ﻧماﯾﺪ .صورﺗﺤسواب مرﺑوطوﻪ پوﺲ از
رﺳیﺪﮔﯽ ﺗوﺳط خرﯾﺪار و کسر ﻋﻠﯽ اﻟﺤساب ﻫاي پرداخﺘﯽ و اﻋمال جراﯾم و خسارات اﺣﺘماﻟﯽ ،مﺒﻠق ﺗاﯾیﺪ شﺪه ﻧهاﯾﯽ صورﺗﺤسواب ﺑوﻪ
ﻋﻨوان ﺑسﺘاﻧﮑاري ﺗهاﺗري (ﻋﻠﯽ اﻟﺤساب خرﯾﺪ واﺣﺪ) ﻧ د خرﯾﺪار ﺛﺒﺖ ﮔردﯾﺪه و درصﺪ ﻧﻘﺪي اﺣﺘماﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺣساب ﻓروشوﻨﺪه مﻨاوور و
ظر مﺪت (30ﺳﯽ) روز کاري از ﺗارﯾخ ﺗاﯾیﺪ در وجﻪ ﻓروشﻨﺪه کارﺳازي خواﻫﺪ شﺪ.
-5-3
-5-4
-5-5
-5-6
-5-7

-5-8

ﺑا ﻋﻨاﯾﺖ ﺑﻪ مﻔاد ماده ( )3ﻗرارداد ،کﻞ مﺒﻠق ﺑﻪ شرح زﯾر در وجﻪ ﻓروشﻨﺪه ﻗاﺑﻞ پرداخﺖ ﺑوده و ﻓروشوﻨﺪه ضومﻦ آﮔواﻫﯽ کاموﻞ ،ﺗموامﯽ
شراﯾط زﯾر و مﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗرارداد را پذﯾرﻓﺖ:
( 10ده) درصﺪ از کﻞ مﺒﻠق ﻗرارداد ،پﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ اجﻨاس موضوع ﻗرارداد در ﺑﻠوك … و … ﺑراﺑر مشخﺼات ﻓﻨﯽ (مطاﺑ پیوﺳﺖ شوماره
 )2و صورﺗﺠﻠسﻪ ﺗﺤوﯾﻞ کاال ،ﻗاﺑﻞ پرداخﺖ مﯽ ﺑاشﺪ.
( 10ده) درصﺪ از کﻞ مﺒﻠق ﻗرارداد ،پﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ اجﻨاس موضوع ﻗرارداد در ﺑﻠوك ﻫاي … و … ﺑراﺑر مشخﺼات ﻓﻨوﯽ (مطواﺑ پیوﺳوﺖ
شماره  )2و صورﺗﺠﻠسﻪ ﺗﺤوﯾﻞ کاال ،ﻗاﺑﻞ پرداخﺖ مﯽ ﺑاشﺪ.
( 10ده) درصﺪ از کﻞ مﺒﻠق ﻗرارداد ،پﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ اجﻨاس موضوع ﻗرارداد در ﺑﻠوك ﻫاي … و … ﺑراﺑر مشخﺼات ﻓﻨوﯽ (مطواﺑ پیوﺳوﺖ
شماره  )2و صورﺗﺠﻠسﻪ ﺗﺤوﯾﻞ کاال ،ﻗاﺑﻞ پرداخﺖ مﯽ ﺑاشﺪ.
ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ پﺲ از ارﺳال و ﺗﺤوﯾﻞ کﻠیﻪ ﺑﻠوك ﻫاي موضوع ﻗرارداد ،صورﺗﺤساب ﻧهاﯾﯽ را در ﻓرمﺖ موورد ﻧاور خرﯾوﺪار و ﺑور
اﺳاس مﻨﺪرجات پیوﺳﺖ شماره ( )1ﺗﻨایم و ﺗﺤوﯾﻞ خرﯾﺪار ﻧماﯾﺪ .ماﺑﻘﯽ مطاﻟﺒات ﻓروشﻨﺪه پﺲ از رﺳیﺪﮔﯽ ﺗوﺳط خرﯾﺪار و کسر ﻋﻠﯽ
اﻟﺤساب ﻫاي پرداخﺘﯽ و جراﯾم اﺣﺘماﻟﯽ در وجﻪ ﻓروشﻨﺪه پرداخﺖ خواﻫﺪ شﺪ.
پین ﻓرو ﯾا ﻓرو و ﯾا ﻫر ﻧوع واﮔذاري واﺣﺪﻫاي ﺗهاﺗري اخﺘﺼاص ﯾاﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗرارداد ﺑﻪ ﻫر ﻧﺤوو ممﮑوﻦ مﻨوو ﺑوﻪ صوﺪور مﺠووز
واﮔذاري از ﺳوي خرﯾﺪار مﯽ ﺑاشﺪ و ﻓروشﻨﺪه پین از آن ﺣ پین ﻓرو  ،ﻓرو  ،ﺗهاﺗر ،پین ﺛﺒﺖ ﻧا ،،رزرو ﯾا اﻧﺠا ،ﻫرﮔوﻧﻪ ﻓرآﯾﻨوﺪي
کﻪ مﻨﺠر ﺑﻪ اخذ وجﻪ ﯾا اﯾﺠاد ﺗعهﺪ در ﺑراﺑر اشخاص ﺛاﻟث ﮔردد را ﺗﺤﺖ ﻫیچ شراﯾطﯽ ﻧخواﻫﺪ داشوﺖ .صوﺪور مﺠووز ﻓورو واﺣوﺪﻫاي
ﺗهاﺗري ﺑر اﺳاس صورﺗﺤساب ﻫاي ﺗاﯾیﺪ شﺪه ﻓروشﻨﺪه ﺑر مﺒﻨاي ﺗﺤوﯾﻞ اﻗال ،و ﺗﺠهیو ات موورد ﻧیاز(موضووع ﻗورارداد) و اﯾﻔواي کاموﻞ
ﺗعهﺪات ﻓروشﻨﺪه در ﺣمﻞ و ﻧﺼﺐ کﻠیﻪ اﻗال ،موضوع ﻗرارداد اﻧﺠا ،خواﻫﺪ پذﯾرﻓﺖ.

ماده( )6کﺴورات قانونی
پرداخﺖ کﻠیﻪ ﺗعهﺪات و کسورات ﻗاﻧوﻧﯽ اﻋم از ﻋوارض ،ماﻟیات ،ﺑیمﻪ و ﺣﻘوق ﻗاﻧوﻧﯽ مﻨﺤﺼراً ﺑﻪ ﻋهﺪه ﻓروشﻨﺪه ﺑوده و خرﯾﺪار در اﯾوﻦ خﺼووص
ﻫیچﮔوﻧﻪ ﺗعهﺪ و مسﺌوﻟیﺘﯽ ﻧخواﻫﺪ داشﺖ.
ماده ( )7مدت قرارداد
مﺪت ﻗرارداد از ﺗارﯾخ اﺑالغ ،ﺑراي ﺗﺤوﯾﻞ ﺗمامﯽ اﻗال ،مورد معامﻠﻪ در مﺤﻞ کارخاﻧﻪ ﻓروشﻨﺪه ،ﺣوﺪاکرر ( 3ﺳوﻪ) مواه شمسوﯽ ﺑووده و ﻓروشوﻨﺪه
موظف اﺳﺖ کﻞ اﻗال ،موضوع ﻗرارداد را مطاﺑ ﺑرﻧامﻪ زماﻧﺒﻨﺪي در پیوﺳﺖ شماره ( )1و مشخﺼات ﻓﻨﯽ خﺼوصﯽ در پیوﺳﺖ شوماره ( )2ﺗﺤوﯾوﻞ
خرﯾﺪار ﻧماﯾﺪ.
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تبصره( :)5مﺪتزمان اﯾﻦ ماده ﺗاﺑع ﺗغییرات اﺣﺘماﻟﯽ ﺣﺠم کار ﺑوده و مﺘﻨاﺳﺐ ﺑا کاﻫن ﯾا اﻓ اﯾن ﺣﺠم کار موضوع ﻗرارداد ،کاﻫن ﯾوا اﻓو اﯾن
خواﻫﺪ ﯾاﻓﺖ.
ماده ( )8تأخیرات غیر مجاز
 -8-1در صورﺗیﮑﻪ ﻓروشﻨﺪه ﻧﺘواﻧﺪ ﺗما ،ﯾا ﺑخشﯽ از اجﻨاس موضوع ﻗرارداد را در مﺪت زمان مﻘرر در ماده ( )7ﺗأمیﻦ ﻧماﯾﺪ ،خرﯾﺪار مﯽﺗواﻧوﺪ ﺑوﻪ
ازاي ﻫر روز ﺗأخیر در اﻧﺠا ،ﺗعهﺪات ،ﺑﻪ می ان ( 1.5ﯾﮏ و ﻧیم) درصﺪ از صورﺗﺤساب مرﺑوطﻪ را ﺑﻪ ﺣساب ﺑﺪﻫﮑاري ﻓروشوﻨﺪه مﻨاوور و از
مﺤﻞ مطاﻟﺒات ﯾا از مﺤﻞ ﺗﻀامیﻦ وي کسر و ﺑرداشﺖ ﻧماﯾﺪ.
 -8-2در صورﺗیﮑﻪ ﺗأخیر در ﺗأمیﻦ ﺗما ،ﯾا ﺑخشﯽ از مورد معامﻠﻪ ،مطاﺑ ﺑرﻧامﻪ زماﻧﺒﻨﺪي در پیوﺳﺖ شماره ( ،)1ﺑین از ( 5پﻨج) روز ﺑوﻪ طوول
اﻧﺠامﺪ ،ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ کسري ﻫاي مورد ﻧیاز خرﯾﺪار را از مﺒﺪأ دﯾﮕري ﺗأمیﻦ ﻧماﯾﺪ .در ﻏیر اﯾﻨﺼورت خرﯾﺪار رأﺳا مﯽﺗواﻧﺪ ﻧسوﺒﺖ
ﺑﻪ خرﯾﺪ کسري ﻫاي مورد ﻧیاز از کارخاﻧﻪ مورد ﻧار خود اﻗﺪا ،و کﻠیﻪ ﻫ ﯾﻨﻪ ﻫاي مرﺑوطﻪ را ﺑا اﺣﺘساب ( 15پواﻧ ده) درصوﺪ ﺑاالﺳوري ﺑوﻪ
ﺣساب ﺑﺪﻫﮑاري ﻓروشﻨﺪه مﻨاور ﻧماﯾﺪ.
ماده ( )9تضمین انجام تعهدات
ﻫم مان ﺑا امﻀاي ﻗرارداد و ﺑراي ﺗﻀمیﻦ اﻧﺠا ،ﺗعهﺪات ﻧاشﯽ از آن ،ﻓروشﻨﺪه مﯽ ﺑاﯾسﺖ ﺗﻀمیﻦ مورد ﻗﺒول خرﯾﺪار ﺑﻪ می ان ( 12دوازده)
درصﺪ مﺒﻠق اوﻟیﻪ ﻗرارداد ،در ﻓرمﺖ مورد ﺗاﯾیﺪ وي ﺗسﻠیم ﻧماﯾﺪ.
ﺗﻀمیﻦ اﻧﺠا ،ﺗعهﺪات پﺲ از اﺗما ،ﺗعهﺪات و ارﺳال آخرﯾﻦ پارت اجﻨاس از ﺳوي ﻓروشﻨﺪه ،ﺗﻨایم صورﺗﺠﻠسﻪ ﺗﺤوﯾﻞ کاال ،اراﺋﻪ ﮔواﻫﯽ ﻫواي
اﺳﺘاﻧﺪارد مرﺑوطﻪ ﺑﻪ ﻫمراه صورﺗﺤساب ﻧهاﯾﯽ ،و اراﺋﻪ ﺗاﺋیﺪ کﺘﺒﯽ دﺳﺘﮕاه ﻧاارت ﺑراي ﺗما ،مﻘادﯾر ﺗﺤوﯾﻞ شﺪه و پوﺲ از پاﯾوان دوره ﺗﻀومیﻦ
مشروح در ماده ( )10ﺑا اراﺋﻪ درخواﺳﺖ کﺘﺒﯽ از ﺳوي ﻓروشﻨﺪه و مﻨو ﺑﻪ اﺣراز ﺗراز ماﻟﯽ مرﺒﺖ ﺑﻪ وي مسﺘرد خواﻫﺪ شﺪ.
ماده ( )10دوره تضمین ،ضمانت(ﮔارانتی) و خدمات پس از فروش
 -10-1دوره ﺗﻀمیﻦ مشﺘمﻞ ﺑر ﺣسﻦ اﻧﺠا ،ﺗعهﺪات ،ﺳالمﺖ و ﻋمﻠﮑرد صﺤیح و مﻨاﺳﺐ کﻠیﻪ مﺼاﻟح خرﯾﺪاري شﺪه موضوع ﻗرارداد ﺑوراي موﺪت
( 12دوازده) ماه شمﺴی از طر ﻓروشﻨﺪه ﺗﻀمیﻦ مﯽ ﮔردد.
 -10-2ﻫرﮔاه در دوره ﺗﻀمیﻦ ،ﺣسﺐ ﺗشخی ﻧماﯾﻨﺪه خرﯾﺪار ،معاﯾﺐ ﯾا ﻧﻘاﯾﺼﯽ در کارﻫا مشاﻫﺪه شود ،کﻪ ﻧاشﯽ از ﻋﺪ ،رﻋاﯾﺖ مشخﺼوات ﺑوﻪ
شرح مذکور در ﻗرارداد و مﻨﻀمات آن ﯾا ﻗﺼور و اﻫمال ﻓروشﻨﺪه ﺑاشﺪ ،ﻓروشﻨﺪه مﮑﻠف اﺳﺖ آن معاﯾﺐ را طﯽ مﺪﺗﯽ کوﻪ خرﯾوﺪار ﺗعیویﻦ
مﯽکﻨﺪ ﺑﻪ ﻫ ﯾﻨﻪ خود رﻓع ﻧماﯾﺪ .در صورت اﺳﺘﻨﮑا ﻓروشﻨﺪه ،خرﯾﺪار مﯽﺗواﻧﺪ رأﺳا ً ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ اصوالح و رﻓوع معاﯾوﺐ و ﻧﻘواﯾ اﻗوﺪا ،و
ﻫ ﯾﻨﻪ آن را ﺑﻪ اضاﻓﻪ  %15از مﺤﻞ ﺗﻀامیﻦ ﯾا ﻫر ﻧوع مطاﻟﺒات ﻓروشﻨﺪه ﻧ د خود ﺑرداشﺖ و ﯾا ﺑﻪ ﻫر طرﯾ مﻘﺘﻀﯽ دﯾﮕر مطاﻟﺒﻪ و وصوول
ﻧماﯾﺪ و ﻓروشﻨﺪه ﺣ ﻫیچﮔوﻧﻪ اﻋﺘراض ﯾا ادﻋاﯾﯽ ﻧخواﻫﺪ داشﺖ.
ماده ( )11سپرده حﺴن انجام کار
( 10 -11-1ده) درصﺪ از ﻫر پرداخﺖ ﺑﻪ ﻓروشﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨوان ﺗﻀمیﻦ ﺣسﻦ اﻧﺠا ،کار در ﻧ د خرﯾﺪار ﻧﮕهﺪاري مﯽ شود .آزاد ﺳازي ﻧیمﯽ از ﺗﻀمیﻦ
مذکور پﺲ از اﺗما ،ﺗعهﺪات ﻓروشﻨﺪه در ﺗأمیﻦ و ﺗﺤوﯾﻞ کﻠیﻪ مﺼاﻟح و مﻠ ومات موورد ﻧیواز پوروژه و ﺗﺼووﯾﺐ صوورت وضوعیﺖ ﻗطعوﯽ و
ﺑاﻗیماﻧﺪه آن پﺲ از ﺳپري شﺪن دوره ﺗﻀمیﻦ آزاد خواﻫﺪ شﺪ.
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 -11-2درصورﺗﯽکﻪ در طول مﺪت اجراي پروژه و ﯾا پﺲ از ﺗأمیﻦ و ﺗﺤوﯾﻞ ﻫر ﺑخون از مﺼواﻟح و مﻠ وموات ،ﻧواﻗﺼوﯽ در کوار مشواﻫﺪه ﮔوردد و
ﻓروشﻨﺪه در مﺪت ﺗعییﻦشﺪه از ﺳوي خرﯾﺪار ،ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ رﻓع ﻧواﻗ اﻗﺪا ،ﻧﻨماﯾﺪ ،خرﯾﺪار رأﺳا ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ رﻓع ﻧﻘ اﻗﺪا ،و ﻫ ﯾﻨﻪﻫاي آن را
ﺑﻪاضاﻓﻪ (15پاﻧ ده) درصﺪ ،از مﺤﻞ ﺗﻀامیﻦ و مطاﻟﺒات ﻓروشﻨﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻔع خود کارﺳازي مﯽﻧماﯾﺪ و ﻓروشﻨﺪه ﺣو ﻫرﮔوﻧوﻪ اﻋﺘراضوﯽ را در
اﯾﻦ مورد از خود ﺳﻠﺐ و ﺳاﻗط ﻧمود.
ماده ( )12دستگاه نظارت
ﺑﻪ مﻨاور ﻧاارت ﺑر ﺣسﻦ اﻧﺠا ،ﺗعهﺪات ﻓروشﻨﺪه و ﺗﺤوﯾﻞ ﺑﻪ موﻗع و ﺳاﻟم اجﻨاس و ﺗﺠهی ات موضوع ﻗورارداد ،معاوﻧوﺖ ﻓﻨوﯽ و اجراﯾوﯽ شورکﺖ
ﺳرماﯾﻪ ﮔذاري مسﮑﻦ ﺗهران ،ﺑﻪ ﻋﻨوان دﺳﺘﮕاه ﻧاارت ﺗعییﻦ مﯽﮔردد .ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ در ﻫر مرﺣﻠﻪ از اﻧﺠوا ،ﺗعهوﺪات ﻗوراردادي ،موضووع
اﻧﺠا ،ﺗعهﺪ را ﺑﻪ ﺗاﺋیﺪ دﺳﺘﮕاه ﻧاارت ﺑرﺳاﻧﺪ .ﺑﺪﯾهﯽ اﺳﺖ پﺲ از ﺗاﺋیﺪ دﺳﺘﮕاه ﻧاارت ،مﺒاﻟق مﻘرر در ﻗرارداد ﺑﻪ ﻓروشوﻨﺪه ﻗاﺑوﻞ پرداخوﺖ خواﻫوﺪ
ﺑود .اﯾﻦ امر کامالً مورد ﻗﺒول طرﻓیﻦ اﺳﺖ و ﻓروشﻨﺪه ﺣ ﻫرﮔوﻧﻪ اﯾراد و اﻋﺘراض را از خود ﺳﻠﺐ و ﺳاﻗط ﻧمود.
ماده ( )13تعهدات فروشنده
 -13-1ﻓروشﻨﺪه پین از امﻀاي ﻗرارداد اﻗرار مﯽ ﻧماﯾﺪ کﻪ از کﻠیﻪ مﻘررات و ضواﺑط وزارت صمﺖ ،ﺳازمان اﺳﺘاﻧﺪارد ،مرک ﺗﺤﻘیﻘات راه ،مسﮑﻦ
و شهرﺳازي ،ﻧاا ،مهﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘان ﺗهران ،ﺳازمان آﺗن ﻧشاﻧﯽ و ﺳاﯾر مﺒادي ذﯾرﺑط در ارﺗﺒا ﺑا موضوع ﻗرارداد آﮔاﻫﯽ کامﻞ کسوﺐ ﻧمووده و
خود را مﻠ  ،ﺑﻪ رﻋاﯾﺖ آﻧها مﯽ داﻧﺪ ،ﻟذا جﺒران کﻠیﻪ زﯾان وارده ﺑﻪ خرﯾﺪار ﻧاشﯽ از ﻋﺪ ،آﮔاﻫﯽ از مﻔاد ﻓوق ﺑر ﻋهﺪه ﻓروشﻨﺪه مﯽ ﺑاشﺪ.
 -13-2ﻓروشﻨﺪه مﺘعهﺪ و مﻠﺘ  ،ﮔردﯾﺪ موضوع ﻗرارداد را طﺒ شراﯾط و اوصا و مشخﺼات مﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻗراردادو ضماﺋم آن ،ﺑﻪ طور صﺤیح و
ﺳاﻟم و ﺑﺪون ﻋیﺐ و ﻧﻘ و ﺑﯽ ﻫیچ ﻋذر و ﺑهاﻧﻪ اي در ﺗارﯾخ ﻫاي مﻘرر ﻗراردادي در ﻗﺒال صورﺗﺠﻠسﻪ ﺗﺤوﯾﻠﯽ ﺑﻪ خرﯾﺪار ﺗسﻠیم ﻧماﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﻧﺤوي کﻪ مورد معامﻠﻪ در اخﺘیار و ﺗﺼر خرﯾﺪار ﻗرار ﮔرﻓﺘﻪ و ﻫر ﮔوﻧﻪ ﺗﺼر ماﻟﮑاﻧﻪ ﺑراي خرﯾﺪار ﻓراﻫم و ممﮑﻦ ﺑاشﺪ.
 -13-3ﻓروشﻨﺪه پین از امﻀاي ﻗرارداد اﻗرار مﯽ ﻧماﯾﺪ کﻪ امﺘیاز ﻓرو ﺑرﻧﺪ مﺼاﻟح ﺗﺤوﯾﻠﯽ را ﺑﻪ طرق مﻘﺘﻀﯽ ﻧایور داشوﺘﻦ ﻋامﻠیوﺖ ﻓورو ،
خرﯾﺪ امﺘیاز و ﻧااﯾر آن از کارخاﻧﻪ ﻫاي مﺒﺪأ اخذ ﻧموده و کﻠیﻪ ﺣﻘوق مادي و معﻨوي کارخاﻧﻪ ﻫاي مﺒﺪأ را رﻋاﯾﺖ ﻧمووده اﺳوﺖ و ﺗوا پاﯾوان
مﺪت اﯾﻦ ﻗرارداد ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ ﺗمﺪﯾﺪ آﻧها اﻗﺪا ،خواﻫﺪ ﻧمود .ﻟذا مسﺌوﻟیﺖ اظهارات خال واﻗع ﺑر ﻋهﺪه ﻓروشﻨﺪه ﺑوده و مﯽ ﺑاﯾسﺖ کﻠیوﻪ زﯾوان
وارده ﺑﻪ خرﯾﺪار ﻧاشﯽ از ﻋﺪ ،رﻋاﯾﺖ مﻔاد ﻓوق را ﻧی جﺒران ﻧماﯾﺪ.
 -13-4ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ کﻠیﻪ مﺼاﻟح و مﻠ ومات مورد ﻧیاز موضوع ﻗرارداد را ﺑر اﺳاس ﺑرﻧامﻪ زماﻧﺒﻨﺪي مﺼوب ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ.
 -13-5اﻧﺪازه ﮔیري اﺑعاد درب و کمﺪﻫا در مﺤﻞ پروژه ﺑر ﻋهﺪه ﻓروشﻨﺪه مﯽ ﺑاشﺪ.
 -13-6ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫر مرﺣﻠﻪ اﻗﺪا ،ﺑﻪ ﺳاخﺖ درب و کمﺪ ﺑﻠوك ﻫا ،طﺒﻘات و واﺣﺪﻫاي پوروژه ،ﻧﻘشوﻪ ﻫوا و مشخﺼوات ﻓﻨوﯽ
مرﺑوطﻪ را ﺑﻪ ﺗاﯾیﺪ دﺳﺘﮕاه ﻧاارت رﺳاﻧﺪه و ﺳپﺲ اﻗﺪا ،ﺑﻪ ﺳاخﺖ و ﺗﺤوﯾﻞ آﻧها ﻧماﯾﺪ.
 -13-7ﺣﻔظ و ﺣراﺳﺖ از وﺳاﯾﻞ و ﺗﺠهی ات ﻓروشﻨﺪه در مﺤﻞ پروژه ﺑر ﻋهﺪه وي ﺑوده و خرﯾﺪار از اﯾﻦ ﺑاﺑﺖ ﻫیچﮕوﻧﻪ مسﺌوﻟیﺘﯽ ﻧﺪارد.
 -13-8ﺑا ﺗوجﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒا ﻗرارداد خرﯾﺪ و پیمان ﺣمﻞ و اجرا مﺼاﻟح ،مسﺌوﻟیﺖ ﺣﻔظ و ﻧﮕهﺪاري از کﻠیﻪ اﻗال ،ارﺳاﻟﯽ ﺗا زمان اﺗما ،ﻋمﻠیات اجرا
و ﺗﺤوﯾﻞ کار ،ﺑر ﻋهﺪه ﻓروشﻨﺪه مﯽ ﺑاشﺪ.
 -13-9ﻓروشﻨﺪه موظف مورد معامﻠﻪ را صﺤیح و ﺳاﻟم ،ﺑﺪون کم و کاﺳﺖ ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ .ﻫمچﻨیﻦ موظف اﺳﺖ ﺗمهیﺪات الز ،ﺑﻪ مﻨاور پرﻫی از
ﻫرﮔوﻧﻪ خسارات ﻧاشﯽ از ﺑارﮔیري ،ﺣمﻞ ،ﺑاراﻧﺪازي و ﺣمﻞ در طﺒﻘات در ﻧار ﺑﮕیرد.
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 -13-10ﻓروشﻨﺪه پین از امﻀاي ﻗرارداد اﻗرار مﯽﻧماﯾﺪ کﻪ ﺑرﻧﺪ مﺼاﻟح مورد اﺳﺘﻔاده داراي اﺳﺘاﻧﺪارد و ﺳاﯾر مﺪارك ﻓﻨﯽ در ارﺗﺒا ﺑوا موضووع
ﻗرارداد مﯽﺑاشﺪ و خود را مﻠ  ،ﺑﻪ ﺗمﺪﯾﺪ آﻧها در طول مﺪت ﻗرارداد مﯽداﻧﺪ ،ﻟذا جﺒران کﻠیﻪ زﯾان وارده ﺑﻪ خرﯾﺪار ﻧاشﯽ از ﻋﺪ ،صﺤﺖ
ﯾا ﺗمﺪﯾﺪ مﻔاد ﻓوق ﺑر ﻋهﺪه ﻓروشﻨﺪه مﯽﺑاشﺪ.
 -13-11ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ کﻠیﻪ مﺼاﻟح و مﻠ ومات مورد ﻧیاز را طﺒ مشخﺼات ﻓﻨﯽ خﺼوصﯽ و ج ﺋیات اجراﯾﯽ مورد ﺗاﯾیﺪ دﺳﺘﮕاه ﻧاوارت
ﺗهیﻪ و ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ.
 -13-12ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ مﺼاﻟح و مﻠ ومات مازاد ﺑر ﻧیاز پروژه را پﺲ از اﺗما ،ﻋمﻠیات ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻫ ﯾﻨﻪ خود از کارﮔاه خارج ﻧماﯾﺪ.
 -13-13ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ ﺗما ،مﺼاﻟح مورد ﻧیاز ﺗوﻟیﺪ را از مﺒادي مورد ﺗاﯾیﺪ وزارت صمﺖ ،ﺳازمان اﺳﺘاﻧﺪارد و مورد ﺗاﯾیوﺪ خرﯾوﺪار ﺗهیوﻪ
ﻧماﯾﺪ.
 -13-14ضروري اﺳﺖ کﻠیﻪ اﻗال ،و ﺗﺠهی ات ﻗﺒﻞ از ﺑارﮔیري از مﺤﻞ کارخاﻧﻪ ﻓروشﻨﺪه ﺑﻪ مﺤﻞ پروژه ﺑﻪ روﯾﺖ و ﺗاﯾیﺪ خرﯾوﺪار ﯾوا ﻧماﯾﻨوﺪه وي
رﺳیﺪه و مراﺗﺐ صورﺗمﺠﻠﺲ ﮔردد.
 -13-15ﻓروشﻨﺪه مﺘعهﺪ مﯽﮔردد ﺗا ﯾﮏ ﻧسخﻪ از کﻠیﻪ مﺪارك ﻓﻨﯽ و ﻧﺘاﯾج آزماﯾنﻫواي اﻧﺠوا ،شوﺪه اﻋوم از آزمواﯾنﻫواي کﻨﺘورل کیﻔیوﺖ و
آزماﯾنﻫاي ﺗعییﻦ خواص مﮑاﻧیﮑﯽ و شیمیاﯾﯽ مرﺗﺒط ﺑا موضوع ﻗرارداد را از کارخاﻧﻪﻫاي مﺒﺪأ اخذ و در اخﺘیار خرﯾﺪار ﻗرار دﻫﺪ.
 -13-16خرﯾﺪار مﯽﺗواﻧﺪ در ﻫر مرﺣﻠﻪ از مﺪت ﻗرارداد ﯾا پﺲ از ﺗﺤوﯾﻞ اجﻨاس و ﺗﺠهی ات خرﯾﺪاري ﺑﻪ ﺗشخی خود ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠا ،آزماﯾن-
ﻫاي کﻨﺘرل کیﻔﯽ اﻗﺪا ،ﻧماﯾﺪ .در صورت ﻋﺪ ،اﻧطﺒاق ﻧﺘاﯾج ﺑا پینﻓرضﻫاي ﺗوﻟیﺪ و مﺪارك و مشخﺼات ﻓﻨﯽ خﺼوصﯽ و ﻋﺪ ،ﺗواﻧواﯾﯽ
ﻓروشﻨﺪه در اﺛﺒات کیﻔیﺖ مﺼا ﻟح ﺗﺤوﯾﻠﯽ ،مسﺌوﻟیﺖ ﺑارﮔیري ،ﺣمﻞ و ﻋودت مﺤموﻟﻪ مورد ﻧار ،جاﯾﮕ ﯾﻨﯽ مﺤموﻟوﻪ جﺪﯾوﺪ و جﺒوران
کﻠیﻪ خسارات وارده ﺑﻪ خرﯾﺪار اﻋم از اﯾﺠاد ﺗأخیر در اجراي پروژه و ماﻧﻨوﺪ آن ﺑور ﻋهوﺪه ﻓروشوﻨﺪه خواﻫوﺪ ﺑوود ،در اﯾﻨﺼوورت ﻫ ﯾﻨوﻪ
آزماﯾنﻫاي کﻨﺘرل کیﻔﯽ اﻧﺠا ،شﺪه و آزماﯾنﻫاي مﺠﺪد ﻧی ﺑر ﻋهﺪه ﻓروشﻨﺪه خواﻫﺪ ﺑود.
 -13-17ﻓروشوووﻨﺪه مﺘعهوووﺪ و مﻠﺘووو  ،ﮔردﯾوووﺪ موضووووع ﻗووورارداد را طﺒووو شوووراﯾط و اوصوووا و مشخﺼوووات مﻨوووﺪرج در پیوﺳوووﺖ
شماره ( )2اﯾﻦ ﻗرارداد و ضماﺋم آن را ،ﺑﻪ طور صﺤیح و ﺳواﻟم و ﺑوﺪون ﻋیوﺐ و ﻧﻘو و ﺑوﯽﻫیچ ﻋوذر و ﺑهاﻧوﻪاي در ﺗارﯾخﻫواي مﻘورر
ﻗراردادي در ﻗﺒال صورتجﻠسﻪ ﺗﺤوﯾﻞ کاال ﺑﻪ خرﯾﺪار ﺗسﻠیم ﻧماﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤويکﻪ مورد معامﻠﻪ در اخﺘیار و ﺗﺼور خرﯾوﺪار ﻗرارﮔرﻓﺘوﻪ و
ﻫرﮔوﻧﻪ ﺗﺼرﻓات ماﻟﮑاﻧﻪ ﺑراي خرﯾﺪار ﻓراﻫم و ممﮑﻦ ﺑاشﺪ و اﺳﺘاﻧﺪاردﻫاي مرﺑوطﻪ را در موﺪت ﻗورارداد و ﺗﺤوﺖ ﻧاوارت خرﯾوﺪار اراﺋوﻪ
ﻧماﯾﺪ.
 -13-18ﻓروشﻨﺪه ﺑا امﻀاء اﯾﻦ ﻗرارداد ﺗﺼرﯾح و ﺗأکیﺪ ﻧمود کﻪ موضوع ﻗرارداد ازﻟﺤاظ مشخﺼات ﻓﻨﯽ طﺒ پیوﺳﺖ شوماره ( )2اﯾوﻦ ﻗورارداد و
ﺳاﯾر جهات مﻨﺪرج در آن ﻓاﻗﺪ ﻫرﮔوﻧﻪ اشﮑال و ماﻧع ﻗاﻧوﻧﯽ و اداري و صﻨﻔﯽ و ﻏیره مﯽﺑاشﺪ ،ﻟوذا در صوورت ﺑوروز ﻫرﮔوﻧوﻪ اشوﮑال و
ماﻧع ،مﮑﻠف و مﺘعهﺪ ﺑﻪ جواﺑﮕوﯾﯽ و رﻓع اشﮑال و ماﻧع ،ﺑﻪ ﻧﺤوي کﻪ امﮑان ﺑهرهﺑرداري ﺑراي خرﯾﺪار ﻓراﻫم ﮔردد ،مﯽﺑاشﺪ.
 -13-19ﻓروشﻨﺪه مﺘعهﺪ و مﻠﺘ  ،مﯽﮔردد در صورت مسﺘﺤ ﻟﻠغیر درآمﺪن کﻞ ﯾا ﺑعض از مﺒیع ،ﺛمﻦ معامﻠﻪ و خسارات و ﻏرامات مﺘعﻠﻘﻪ را ﺑوﻪ
خرﯾﺪار مسﺘرد و پرداخﺖ ﻧماﯾﺪ.
 -13-20در صورت درخواﺳﺖ کﺘﺒﯽ خرﯾﺪار ﺣﻀور مﺪﯾرﻋامﻞ شرکﺖ ﻓروشﻨﺪه ﯾا ﻧماﯾﻨﺪه ﺗا،االخﺘیار وي در جﻠسات ﻓیماﺑیﻦ اﻟ اموﯽ اﺳوﺖ و در
صورت ﻋﺪ ،ﺣﻀور ،ﺑﻪ ازاي ﻫر جﻠسﻪ ،مﺒﻠغﯽ معادل ﻧیم روز ﺗأخیر ﻏیرمﺠاز از ﻓروشﻨﺪه کسر خواﻫﺪ شﺪ.
 -13-21ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ ﻫرﮔاه خرﯾﺪار ،ﻗﺼﺪ ﺑازدﯾﺪ از مراﺣﻞ ﺳاخﺖ موضوع ﻗرارداد را داشﺘﻪ ﺑاشﺪ ،ﻫمﮑاري الز ،ﺑعمﻞ آورد.
 -13-22ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ ( 5پﻨج) روز پﺲ از مﺒادﻟﻪ ﻗرارداد ،ﺑرﻧامﻪ زماﻧﺒﻨﺪي ﺗوﻟیﺪ و ﺗﺤوﯾﻞ خود را ﺑا درﻧاور ﮔورﻓﺘﻦ ﺗوأﺛیر کﻠیوﻪ ﻋواموﻞ
(شامﻞ ﻧیروي اﻧساﻧﯽ ،مﺼاﻟح و ﺗﺠهی ات ،ماشیﻦ آالت و اﺑ ار) مطاﺑ ﺑا ﺑرﻧامﻪ زماﻧﺒﻨﺪي پروژه (پیوﺳﺖ شماره )1و طﺒ ﻧار و ﻓرموﺖ
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مورد ﻗﺒول خرﯾﺪار در ﻗاﻟﺐ ﺑرﻧامﻪ  MSPﺗﻨایم و جهﺖ ﺑررﺳﯽ کﺘﺒاً ﺑﻪ خرﯾﺪار ﺗسﻠیم ﻧماﯾﺪ .خرﯾﺪار پﺲ از ﺑررﺳﯽ و اﻋمال ﻧار ،ﺑرﻧامﻪ
زماﻧﺒﻨﺪي را جهﺖ پیﮕیري ﺑﻪ ﻓروشﻨﺪه اﺑالغ مﯽﻧماﯾﺪ.
تبصره( :)6در صورت اﺳﺘﻨﮑا ﻓروشﻨﺪه از اجراي اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ،خرﯾﺪار مﯽ ﺗواﻧﺪ رأﺳا ً ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ ﺗهیﻪ ﺑرﻧامﻪ زمان ﺑﻨﺪي اجراي ﻋمﻠیات اﻗﺪا ،ﻧموده
و آن را جهﺖ اجرا ﺑﻪ ﻓروشﻨﺪه اﺑالغ ﻧماﯾﺪ و مﺒﻠق ( 100،000،000صﺪ میﻠیون) رﯾال ﺑﻪ ﻋﻨوان جرﯾمﻪ ﻗطعﯽ ﺑﻪ ﺣساب ﺑﺪﻫﮑاري ﻓروشﻨﺪه
مﻨاور ﻧماﯾﺪ .در اﯾﻦ صورت ﺑرﻧامﻪ زمان ﺑﻨﺪي اﺑالﻏﯽ از ﺳوي خرﯾﺪار ،مﺒﻨاي اجراي ﻋمﻠیات موضوع ﻗرارداد ﺑوده و ﻓروشوﻨﺪه ﺣو ﻫرﮔوﻧوﻪ
اﻋﺘراض در اﯾﻦ خﺼوص را از خود ﺳﻠﺐ وﺳاﻗط مﯽ ﻧماﯾﺪ.
 -13-23ﻓروشﻨﺪه موظف ﺑﻪ ﺗعﺒیﻪ مﺤﻞ ﻗﻔﻞ و زﺑاﻧﻪ درب ﻫا و ﻧﺼﺐ ﻟوال و  ...را مطاﺑ مشخﺼات ﻓﻨﯽ ﺗاﯾیوﺪ شوﺪه اﻧﺠوا ،ﻧماﯾوﺪ.ﻫمچﻨیﻦ ﺗموا،
ﻫ ﯾﻨﻪ ﻫاي مرﺑو ﺑﻪ پیچ ،پرچ و ﻟوال و ...در ﻗیمﺖ ﻫا ﻟﺤاظ شﺪه و خرﯾﺪار از اﯾﻦ ﺑاﺑﺖ ﻫیچﮕوﻧﻪ پرداخﺘﯽ ﻧخواﻫﺪ داشﺖ.
 -13-24ﻓروشﻨﺪه موظف اﺳﺖ در پاﯾان ﻗرارداد ،صورﺗﺤساب ﻧهاﯾﯽ را ﺑر اﺳاس مﻘادﯾر اجرا شﺪه در مﺤﻞ و صورﺗﺠﻠسات ﺗأﺋیﺪ شﺪه ﺗﺤوﯾﻞ کواال
ﺗهیﻪ و ﺗﺤوﯾﻞ ﻧماﯾﺪ ،پرت کﻠیﻪ مﺼاﻟح مﺼرﻓﯽ ﺑعهﺪه ﻓروشﻨﺪه مﯽﺑاشﺪ.
 -13-25ﻓروشﻨﺪه ﺑﻪ ﻫیچ وجﻪ ﺣ اﻧﺘﻘال ج ﺋﯽ و ﯾا کﻠﯽ موضوع ﻗرارداد ﺑﻪ ﻏیر را ،ﺑﺪون مواﻓﻘﺖ ﻗﺒﻠﯽ و کﺘﺒﯽ خرﯾﺪار ﻧﺪارد.
تبصره( :)7ﻫ ﯾﻨﻪ اراﺋﻪ ﺗمامﯽ خﺪمات مﻨﺪرج در ﺑﻨﺪﻫاي ﻓوق در پیشﻨهاد ﻗیمﺖ ﻟﺤاظ ﮔردﯾﺪه و اضاﻓﻪ پرداخﺘﯽ در اﯾﻦ خﺼوص اﻧﺠا ،ﻧخواﻫوﺪ
شﺪ.
ماده ( )14تعهدات خریدار
 -14-1پرداخﺖ صورت ﺣساب ﻓروشﻨﺪه مطاﺑ ﺑا ماده (.)5
 -14-2در صورت ﻋﺪ ،آمادﮔﯽ پروژه جهﺖ اﻧﺠا ،مﻔاد ﻗرارداد ،خرﯾﺪار کﺘﺒا مراﺗﺐ را ﺑﻪ ﻓروشﻨﺪه اﻋال ،مﯽ ﻧماﯾوﺪ و زموان مﻨاﺳوﺐ ﺑوﻪ موﺪت
ﻗرارداد اضاﻓﻪ مﯽﮔردد .اﯾﻦ زمان ﻧﺒاﯾﺪ از ( 3ﺳﻪ) ماه شمسﯽ ﺗﺠاوز کﻨﺪ.
 -14-3ﺗهیﻪ و ﺗﺪارك اﻧﺒار مﻨاﺳﺐ (مسﻘف و مﻘﻔﻞ) و اﻋال ،کﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻫمراه آدرس آن ظر مﺪت ﺣﺪاکرر ﺑیسﺖ روز پﺲ از اﻧعﻘاد اﯾﻦ ﻗرارداد ﺑﻪ
ﻋهﺪه خرﯾﺪار مﯽ ﺑاشﺪ .ﺑﺪﯾهﯽ اﺳﺖ اجﻨاس موجود در اﻧﺒار ﺑﻪ صورت اماﻧﺖ در اخﺘیار ﻓروشﻨﺪه ﺗا زمان ﻧﺼﺐ ﻗرار خواﻫﺪ ﮔرﻓﺖ.
ماده ( )15حنل اختالف
 -15-1در صورت ﺑروز ﻫرﮔوﻧﻪ اخﺘال در ﺗﻔسیر ﯾا اجراي مﻔاد اﯾﻦ ﻗرارداد ﺑﻪ ج ماده ( ،)16طرﻓیﻦ در مرﺣﻠﻪ اول ﺗال خواﻫﻨوﺪ کورد ﺗوا ﺑور
اﺳاس مﻔاد ﻗرارداد و مذاکره و ﺗعامﻞ ﺑا ﯾﮑﺪﯾﮕر اخﺘال را ﺣﻞ ﻧماﯾﻨﺪ .در صورت ﻋﺪ ،ﺣﺼول ﺗواﻓ ظر دو ﻫﻔﺘﻪ ،ﺑا ارجاع امور ﺑوﻪ داور
مرضﯽاﻟطرﻓیﻦ ،ﺣﻞ اخﺘال ﺑﻪ ﻋمﻞ خواﻫﺪ آمﺪ .رأي داور مرضﯽاﻟطرﻓیﻦ ﺑراي طرﻓیﻦ ﻗطعوﯽ و الز،االجورا مﯽﺑاشوﺪ .ضومﻨا ﺗوا ﺗعیویﻦ
ﺗﮑﻠیف موضوع اخﺘال  ،ﻓروشﻨﺪه موظف ﺑﻪ اجراي ﺗعهﺪات خود مﯽ ﺑاشﺪ.
 -15-2مﺪت داوري دو ( )2ماه ﺗما ،شمسﯽ از ﺗارﯾخ ارجاع امر ﺑﻪ داور مرضﯽاﻟطرﻓیﻦ مﯽﺑاشﺪ.
 -15-3اﺑالغ رأي داور از طرﯾ پسﺖ پیشﺘاز ﺳﻔارشﯽ دو ﻗﺒﻀﻪ ﺑا درج موضوع ﺑر روي پاکوﺖ ﻧاموﻪ ،ﺑوﻪ ﻧشواﻧﯽ طورﻓیﻦ ،موذکور در مواده ()17
صورت خواﻫﺪ ﮔرﻓﺖ.
 -15-4شر داوري ﺣاضر ،مواﻓﻘﺖﻧامﻪاي مسﺘﻘﻞ ﺑراي ﻗﺒول داوري ﺗﻠﻘﯽ و در صورت ﻓسوخ ،اﺑطوال و ﯾوا ﺑوﻪطورکﻠﯽ اﻧﺤوالل ﻗورارداد ﺣاضور،
کماکان معﺘﺒر و الز،االجرا خواﻫﺪ ﺑود.
 -15-5ارجاع موارد اخﺘال ﺑﻪ داور مرضﯽاﻟطرﻓیﻦ موجﺐ ﺗوﻗف اﻧﺠا ،ﺗعهﺪات ﻗراردادي طرﻓیﻦ ﻧﺒوده و طرﻓیﻦ مﺘعهﺪﻧوﺪ کماکوان ﻧسوﺒﺖ ﺑوﻪ
اﻧﺠا ،ﺗعهﺪات مذکور و اجراء و ادامﻪ آن اﻗﺪا ،ﻧماﯾﻨﺪ.
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ماده ( )16شرایط فﺴخ قرارداد
در موارد ذﯾﻞ خرﯾﺪار مﯽﺗواﻧﺪ ﺑﺪون ﻧیاز ﺑﻪ اﻧﺠا ،ﺗشرﯾﻔات ﻗاﻧوﻧﯽ و ﻗﻀاﯾﯽ و صرﻓاً ﺑا ارﺳال ( 1ﯾﮏ) اخطار کﺘﺒﯽ ﺑا پسﺖ ﺳﻔارشوﯽ ﺑوﻪ آدرس
مﻨﺪرج در ماده ( ،)17ﻗرارداد را ﺑﺼورت ﯾﮑطرﻓﻪ ﻓسخ ﻧماﯾﺪ:
 -16-1درصورﺗﯽکﻪ ﺑﻪ ﻧﺤوي ﺑراي خرﯾﺪار ﺛاﺑﺖ ﮔردد کﻪ ﻓروشﻨﺪه ﻗادر ﺑﻪ اﻧﺠا ،ﺗمامﯽ ﯾا ﺑخشﯽ از ﺗعهﺪات مطاﺑ ﺑوا ﺑرﻧاموﻪ زمانﺑﻨوﺪي و مﻔواد
ﻗرارداد ﻧمﯽﺑاشﺪ.
 -16-2ﺗأخیر ﺑین از ( 15پاﻧ ده) روز در ﺗوﻟیﺪ و ﺗﺤوﯾﻞ مورد معامﻠﻪ و مﻠ ومات مورد ﻧیاز در ﻫر ﺑﻠوك از پروژه مطاﺑ ﺑا ﺑرﻧامﻪ زماﻧﺒﻨﺪي.
 -16-3ﻋﺪ ،اﻧﺠا ،دﺳﺘور کارﻫا و دﺳﺘورات دﺳﺘﮕاه ﻧاارت ﺑﻪمﻨاور رﻓع ﻧﻘاﯾ کارﻫاي اﻧﺠا،شﺪه معیوب در زمان مﻘرر.
 -16-4اﻧﺘﻘال ﻗرارداد ﺑﻪ شخ ﯾا اشخاص ﺛاﻟث (اﻋم از ﺣﻘیﻘﯽ ﯾا ﺣﻘوﻗﯽ) ﺑﺪون اخذ مﺠوز ﻗﺒﻠﯽ و کﺘﺒﯽ از خرﯾﺪار.
 -16-5اﻧﺤالل ،ورشﮑسﺘﮕﯽ و ﯾا ﻟغو امﺘیاز ﻓروشﻨﺪه.
 -16-6در صورﺗیﮑﻪ ﻓروشﻨﺪه ﻧﺘواﻧﺪ ﺑﻪ ﺗعهﺪات ﻗراردادي ،ﺑا کیﻔیﺖ و کمیﺖ موضوع ﻗرارداد ﻋمﻞ ﻧماﯾﺪ.
 -16-7ﻋﺪ ،ﺗواﻧاﺋﯽ ﻓروشﻨﺪه در اﺛﺒات اﻧطﺒاق رو ﺗوﻟیﺪ ﯾا کیﻔیﺖ مﺼاﻟح مﺼرﻓﯽ و مﻠ ومات ﺗﺤوﯾﻠﯽ ﺑوا مشخﺼوات ﻓﻨوﯽ ،ضوواﺑط اﺳوﺘاﻧﺪارد و
مﻘررات مرﺗﺒط ﺑا موضوع ﻗرارداد.
در اﯾووﻦ صووورت ﺗﻀوومیﻦ اﻧﺠووا ،ﺗعهووﺪات ﺑووﻪ ﻧﻔووع خرﯾووﺪار ضووﺒط ﮔردﯾووﺪه و خرﯾووﺪار ﺣوو خواﻫووﺪ داشووﺖ ﺗووا وجووﻪ اﻟﺘوو ا ،ﺑووﻪ شوورح
ماده ( )8را از ﻓروشﻨﺪه مطاﻟﺒﻪ ﯾا از مﺤﻞ مطاﻟﺒات ،ﺗﻀامیﻦ و ﺳپرده ﻫاي وي کسر ﻧماﯾﺪ.
ماده ( )17نشانی طرفنین
 -17-1ﻧشاﻧﯽ خرﯾﺪار :ﺗهران  -میﺪان وﻧﮏ  -خیاﺑان ﮔاﻧﺪي  -اﻧﺘهاي خیاﺑان ﺑیسﺖ وﯾﮑم  -پالك  – 3شرکﺖ ﺳرماﯾﻪ ﮔوذاري مسوﮑﻦ ﺗهوران -
ﺗﻠﻔﻦ 88885561-62 :
 -17-2ﻧشاﻧﯽ ﻓروشﻨﺪه………………………………………………………………………………………………………. :
تبصره( :)8ﻫرﮔوﻧﻪ اخطارﯾﻪ ،مﮑاﺗﺒﻪ و اوراق از طرﯾ پسﺖ ﺳﻔارشﯽ ﺑﻪ ﻧشاﻧﯽﻫاي ﻓوق اﻟذکر ،اﺑالغشﺪه مﺤسوب مﯽﮔردد ،مﮕور آﻧﮑوﻪ ﺗغییور
ﻧشاﻧﯽ ﻗﺒالً و ﺣﺪاکرر ظر  48ﺳاﻋﺖ ﺑﻪ طر مﻘاﺑﻞ اﻋال ،شﺪه ﺑاشﺪ ،کﻪ در اﯾﻦ صورت ﻧشاﻧﯽ جﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨوان اﻗامﺘﮕاه ﺗﻠﻘﯽ خواﻫﺪ شﺪ.
ماده ( )18مفاد قرارداد
اﯾﻦ ﻗرارداد در ﺗارﯾخ  1400 /....../......مشﺘمﻞ ﺑور  18ماده و  8تبصره و در  9صفحه به جز ضمایم و پیوست های مربوطه در سه نﺴخه
در شرکت سرمایه ﮔﺬاری مﺴﮑن تهران ﺗﻨایم شﺪه کﻪ کﻠیﻪ ﻧسخ داراي ارز

ﯾﮑسان و در ﺣﮑم واﺣﺪ مﯽﺑاشﻨﺪ و ﻓروشﻨﺪه اﻗرار ﺑوﻪ ﺗسوﻠیم

ﯾﮏ ﻧسخﻪ از آن را ﻧمود.
فروشنده
……………………………………
……………..

…………………………

…………………..

……………………….

خریدار
شرکت سرمایه ﮔﺬاری مﺴﮑن
علی شاه حیدری
مدیر عامل و عضو هیئت

عباس قدیری
نایب رئیس هیئت مدیره

مدیره
9
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برآورد ریالی و برنامه زمانبندی

10

برنامه زمانبندی تحویل اقالم موضوع قرارداد
بلوک

1

2

3

4

5

6

7

نوع درب

تعداد

واحد

برنامه زمانبندی قرارداد فروش برنامه زمانبندی قرارداد حمل و نصب

درب ﻫاي ضﺪ ﺳرﻗﺖ

ﻋﺪد

 45روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 50روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي اﺗاﻗﯽ و ﺳروﯾﺲ

ﻋﺪد

 52روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 57روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺣرﯾ

ﻋﺪد

 59روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 64روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي کمﺪ

مﺘر مرﺑع

 65روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 70روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺳرﻗﺖ

ﻋﺪد

 60روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 65روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي اﺗاﻗﯽ و ﺳروﯾﺲ

ﻋﺪد

 67روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 72روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺣرﯾ

ﻋﺪد

 74روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 79روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي کمﺪ

مﺘر مرﺑع

 80روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 85روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺳرﻗﺖ

ﻋﺪد

 65روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 70روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي اﺗاﻗﯽ و ﺳروﯾﺲ

ﻋﺪد

 72روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 77روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺣرﯾ

ﻋﺪد

 79روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 84روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي کمﺪ

مﺘر مرﺑع

 85روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 90روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺳرﻗﺖ

ﻋﺪد

 65روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 70روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي اﺗاﻗﯽ و ﺳروﯾﺲ

ﻋﺪد

 72روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 77روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺣرﯾ

ﻋﺪد

 79روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 84روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي کمﺪ

مﺘر مرﺑع

 85روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 90روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗراراداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺳرﻗﺖ

ﻋﺪد

 55روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 60روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي اﺗاﻗﯽ و ﺳروﯾﺲ

ﻋﺪد

 62روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 67روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺣرﯾ

ﻋﺪد

 69روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 74روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي کمﺪ

مﺘر مرﺑع

 75روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗراراداد

 80روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗراراداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺳرﻗﺖ

ﻋﺪد

 35روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 40روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي اﺗاﻗﯽ و ﺳروﯾﺲ

ﻋﺪد

 42روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 47روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺣرﯾ

ﻋﺪد

 49روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 54روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي کمﺪ

مﺘر مرﺑع

 55روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 60روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺳرﻗﺖ

ﻋﺪد

 50روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 55روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي اﺗاﻗﯽ و ﺳروﯾﺲ

ﻋﺪد

 57روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 62روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي ضﺪ ﺣرﯾ

ﻋﺪد

 64روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 69روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

درب ﻫاي کمﺪ

مﺘر مرﺑع

 70روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

 75روز پﺲ از ﻋﻘﺪ ﻗرارداد

توضیحات
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درب ضد سرقت
ردﯾف

ﻧوع درب

ﺗیپ

طول

ارﺗﻔاع

ﺗعﺪاد کﻞ

1

S C .D.1

T02

1.1

2.20

175

ﺗوضیﺤات
درب ضﺪ ﺳرﻗﺖ اﯾراﻧﯽ درجﻪ ﯾﮏ ﻓﻠ ي طرح دار چﻫارچوب وﻟﻨﮕﻪ ازورق 1/5میﻠیمﺘرﺑا ﺑر
ﻟی ري وزواﯾاي ﻓارﺳﯽ ﺑرشﺪه -پوشن ﻓﻠ ي ﺑا رﻧگ اﻟﮑﺘرواﺳﺘاﺗیﮏ کوره اي مﻘاو - ،داراي دو
ﻗﻔﻞ ﺳﻪ زﺑاﻧﻪ -وزن ﺑیﻦ  80اﻟﯽ  110کیﻠوﮔر-،رﻧگ چهارچوب ﻗهوه اي ﺳوخﺘﻪ ﺑﻪ ﻋرض 14
ﺳاﻧﺘﯽ مﺘر-رﻧگ درب مطاﺑ ﺑا ﻧموﻧﻪ ﺗاﯾیﺪ شﺪه کارﻓرما-ﯾراق آالت از ﻧوع درجﻪ ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﯾا
مشاﺑﻪ  -ﻟوالي ﺳاچمﻪ اي -اﺳﺘﻔاده از ﻧواردزدﮔیر،کیپ ﺑﻨﺪﻋاﯾ صﺪادار،ﮔردوﻏﺒار -مﺠه ﺑﻪ
چشمﯽ ﺑا زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﺑاال

جمع کل

 175عدد
درب ضد حریق

ردﯾف

ﻧوع درب

ﺗیپ

طول

ارﺗﻔاع

ﺗعﺪاد کﻞ

1

F R .D.1

T01

1.1

2.20

70

ﺗوضیﺤات
درب ضﺪ ﺣرﯾ پین ﺳاخﺘﻪ داراي ﮔواﻫیﻨامﻪ و ﺗاﯾیﺪه ي ﺳازمان آﺗن ﻧشاﻧﯽ واصاﻟﺖ کاال-رﻧگ
کر ،ﯾا طوﺳﯽ روشﻦ از ﻧوع پوشن رﻧگ اﻟﮑﺘرواﺳﺘاﺗیﮏ پودري کوره اي -داراي الﺳﺘیﮏ دودﺑﻨﺪ
و ﻫواﺑﻨﺪ -ﺗرجیﺤا ﺑﺪون آﺳﺘاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫمراه ﺳیسﺘم خودﺑسﺘﻪ شو -ﯾراق آالت از ﻧوع درجﻪ ﯾﮏ
اﯾراﻧﯽ ﯾا مشاﺑﻪ
 70عدد

جمع کل
درب داخلی
ردﯾف

ﻧوع درب

ﺗیپ

طول

ارﺗﻔاع

ﺗعﺪاد کﻞ

1

W D.D.1

T01

0.94

2.10

360

2

W D.D.1

T02

0.79

2.00

360

ردﯾف

ﻧوع درب

1

W D.C

ﺗوضیﺤات
درب اﺗاق ﻫاي خواب
درب ﺑا ﻗاب چوﺑﯽ ﺑا چوب روﺳﯽ ﺑا روکن اچ دي ا  3میﻞ طرح دار و شﺒﮑﻪ زﻧﺒوري شﮑﻞ
ﻫاﻧیﮑا ،ﯾراق آالت از ﻧوع درجﻪ ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﯾا مشاﺑﻪ (ﺗهیﻪ دﺳﺘﮕیره و ﻗﻔﻞ ﺗوﺳط کارﻓرما اﻧﺠا،
مﯽ پذﯾرد)
درب ﺳروﯾﺲ ﻫاي ﺑهﺪاشﺘﯽ
درب ﺑا ﻗاب چوﺑﯽ ﺑا چوب روس ﺑا روکن پﯽ وي ﺳﯽ  2دﻫم میﻠیمﺘر از ﺳمﺖ داخﻞ و روکن
اچ دي ا طرح دار از ﺳمﺖ ﺑیرون ﺑهمراه شﺒﮑﻪ زﻧﺒوري شﮑﻞ ﻫاﻧیﮑا-،ﯾراق آالت از ﻧوع درجﻪ
ﯾﮏ اﯾراﻧﯽ ﯾا مشاﺑﻪ(ﺗهیﻪ دﺳﺘﮕیره و ﻗﻔﻞ ﺗوﺳط کارﻓرما اﻧﺠا ،مﯽ پذﯾرد)

جمع کل

720

الز ،ﺑﻪ ﺗوضیح مﯽ ﺑاشﺪ کﻪ شﮑﻞ ،طرح و رﻧگ درﺑهاي اﺗاق خواب و ﺳروﯾﺲ ﻧﺒاﯾﺪ از ﯾﮑﺪﯾﮕر مﺘﻔاوت ﺑاشﺪ.
درب کمد دیواری
ﺗیپ

طول

ارﺗﻔاع

مساﺣﺖ کﻞ

521.7

2.30

1,200

ﺗوضیﺤات
ﮔ ﯾﻨﻪ  :1درب کمﺪ دﯾواري -ﺣﺪود  1035ﻟﻨﮕﻪ درب مطاﺑ ﻧار کارﻓرما  -جﻨﺲ درب از ﻗاب
چوﺑﯽ و روکن  HDFطرح دار ﯾا ﺳاده وشﺒﮑﻪ زﻧیوري شﮑﻞ ﻫاﻧیﮑا ،ﺑا چهار چوب  MDFﺑﻪ
ضخامﺖ  32میﻠیمﺘر ﺑﻪ ﻫمراه کﻠیﻪ ﯾراق آالت مرﺑوطﻪ (ﺗهیﻪ دﺳﺘﮕیره و ﻗﻔﻞ ﺳوﺋیچﯽ و
کشوﯾﯽ پرواﻧﻪ ﺑعهﺪه کارﻓرما مﯽ ﺑاشﺪ)
ﮔ ﯾﻨﻪ  :2درب کمﺪ دﯾواري -ﺣﺪود  1035ﻟﻨﮕﻪ درب مطاﺑ ﻧار کارﻓرما  -جﻨﺲ درب از ﻗاب
چوﺑﯽ و روکن  MDFﺳاده شﺒﮑﻪ زﻧیوري شﮑﻞ ﻫاﻧیﮑا ،ﺑا چهار چوب  MDFﺑﻪ ضخامﺖ 32
میﻠیمﺘر ﺑﻪ ﻫمراه کﻠیﻪ ﯾراق آالت مرﺑوطﻪ (ﺗهیﻪ دﺳﺘﮕیره و ﻗﻔﻞ ﺳوﺋیچﯽ و کشوﯾﯽ پرواﻧﻪ ﺑعهﺪه
کارﻓرما مﯽ ﺑاشﺪ)

جمع کل

 1200مﺘر مرﺑع

ﺗوجﻪ :1اﻧﺪازه ﻫا ﺑﺼورت ﺗﻘرﯾﺒﯽ ﺑوده و پیماﻧﮑار مﻠ  ،ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔیري پین از ﺳاخﺖ مﯽ ﺑاشﺪ.
ﺗوجﻪ :2مﻨاﻗﺼﻪ ﮔر موظف اﺳﺖ ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗیمﺖ پیشﻨهادي ﻫر دو ﮔ ﯾﻨﻪ مشخﺼات ﻓﻨﯽ درب ﻫاي کمﺪ دﯾواري اﻗﺪا ،ﻧماﯾﺪ .ﺑﺪﯾهﯽ اﺳﺖ مﻨاﻗﺼﻪ ﮔ ار پﺲ از ﺑررﺳﯽ
ﻫاي الز ،،ﯾﮑﯽ از دو ﮔ ﯾﻨﻪ ﻓوق را ﺣسﺐ ﺗشخی

و صالﺣﺪﯾﺪ خود اﻧﺘخاب و ﻧسﺒﺖ ﺑﻪ اﻧعﻘاد ﻗرارداد ﺑا ﺑرﻧﺪه مﻨاﻗﺼﻪ ،اﻗﺪا ،خواﻫﺪ ﻧمود.

تﺬکر :مناقصه ﮔر ،موظف است پیش از تولید و ارسال کلیه درب ها ،از هر مدل درب(درب های ضد سرقت ،درب های ضد حریق ،درب های داخلی ،درب
های کمدی) ،نمونه ای تولید و به رویت و تایید مناقصه ﮔزار رساند.
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پیوست شماره 3

اسناد و مدارک فروشنده
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پیوست شماره 4

اسناد فرآیند ارجاع کار
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